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“Családi vagy egyéni nyaralás, minden utazás itthon kezdõdik!”
Válasszon a Takarékszövetkezetnél köthetõ külföldi 

utazásra szóló biztosítási lehetõségeink közül!
- Egyéni vagy csoportos biztosítását gyorsan, egyszerûen megkötjük. 

- Gyermek  és csoportos utazási kedvezmények. 
- Napi díj már akár 430 Ft-tól.

- Napi 24 órás magyar nyelvû telefonos asszisztencia szolgálat.
Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén, vagy az 

590-030 telefonszámon.

Magyarország törvényhozása és kormánya már eddig is
eredményes intézkedéseket tett, hogy megóvja az or-
szág lakóit a tömeges migráció és a terrorizmus veszé-
lyeitõl. Az intézkedés sorozat következõ lépése az októ-
ber 2-ára kiírt népszavazás a kényszerbetelepítés ellen.
A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel elfo-
gadott egy kvótacsomagot. Ennek alapján az Európába
érkezõ bevándorlókat egy elõre meghatározott kvóta
alapján szétosztaná a tagállamok között, kötelezõ jel-
leggel. Azt, hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy
képlet alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás
jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe
véve mindez sok ezer bevándorló Magyarországra tele-
pítését is jelentheti. A népszavazás fõ üzenete: csak a
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt
élni és kivel nem. A népszavazás nem a pártokról, és
nem belpolitikai küzdelmeinkrõl szól. Az a tét, hogy
meg tudjuk-e védeni közösségeinket, családjainkat,
kultúránkat és mindazt, ami magyarrá teszi Magyaror-
szágot.
A brüsszeli kvótacsomag jelentõs gazdasági, kulturális
és biztonsági kockázattal jár. Ezt a kockázatot nem sza-
bad felvállalnunk. Most Magyarország jövõje a tét, ezért
a kormány minden állampolgárt arra biztat, hogy ve-
gyen részt a népszavazáson, és szavazzon nemmel!
A népszavazás nemzeti ügy, ebben a kérdésben nincs
jobb- vagy baloldal, csak magyar emberek és magyar jö-
võ van, nincs pártügy, csak pártok felett álló nemzeti
ügy. A népszavazás célja Magyarország megvédése.
A népszavazás akkor lesz érvényes, ha azon a választó-
polgárok több mint fele részt vesz. Nyugat-Európa több
országában már most is a félelem az úr, nálunk bizton-
ság van, ha azt akarjuk, hogy így maradjon, akkor errõl
nyilatkoznunk kell.
Arra kérek minden zákányszéki választópolgárt, hogy
vegyen részt a szavazáson és szavazzon lelkiismerete
szerint.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország-
gyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa

nem magyar állampolgárok Magyarországra
történõ betelepítését?”

A válasz :

NEM

Matuszka Antal
polgármester

NÉPSZAVAZÁS 2016. OKTÓBER 2.

KÖNYVES VASÁRNAP
Október 9-én 9.00–15.00 óráig

Idén is szeretettel várjuk a látogatókat a rendkívüli
nyitvatartási napon a megszokott könyvtári szolgáltatá-
sokkal, valamint akciós könyvekkel, játékokkal,
meglepetésekkel és apró ajándékokkal!

Találkozzunk vasárnap (is) a könyvtárban!

ÖKOLÓGIAI ELÕADÁS
Dr. Gyulai Iván ökológus elõadása a 

„mélymulcsos gazdálkodásról” 
Október 19. (szerda) 18.00 óra (könyvtár)

Fõbb témák:
- Hogyan lehet úgy kertet mûvelni, hogy ne tegyük
tönkre a talajt?
- A mélymulcsozás elõnyei (melegen tartja a talajt,
megõrzi a talaj nedvességét, nincs szükség gépi bea-
vatkozásra a talaj fellazításához, megspórolhatunk
némi káros anyag kibocsátást, segíti megõrizni a talaj
minõségét).

Érdemes megismerkedni ezzel az egyedi 
technikával!
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A Képviselõ-testület májusi üléseirõl olvas-
hattak legutóbb olvasóink. Azóta egy alka-
lommal munkaterv szerinti ülést és három-
szor rendkívüli ülést tartott a testület,
amely során 46 határozatot hozott és 3 he-
lyi rendeletet alkotott. Terjedelmi okok mi-
att csak a legfõbb döntésekrõl tudunk be-
számolni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban Ht.) és a hozzá kapcsolódó végre-
hajtási rendeletek 2016. április 1-jétõl hatályba
lépett rendelkezései megváltoztatták a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi kereteit.
A Ht. szerint 2016. április 1. napjától az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatok tekinte-
tében létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (továbbiakban:
koordináló szerv) az állami hulladékgazdálkodá-
si közfeladat ellátása érdekében kezeli, nyilván-
tartja az ingatlanhasználó személyes adatait, be-
szedi a közszolgáltatási díjat, kifizeti a közszol-
gáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásért felelõs miniszter által meghatározott dí-
jat, végzi a kintlévõségek kezelését, NAV útján
történõ behajtását. Az önkormányzat   feladat-
körében a helyi közszolgáltatásra vonatkozó
részletszabályok rendeletben történõ megállapí-
tása, a közszolgáltató kiválasztása és a közszol-
gáltatási szerzõdés megkötése maradt. A hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
2016. 04. 01-tõl a Magyar Energetikai és Köz-
mû-szabályozási Hivatal javaslatának figyelem-
bevételével a miniszter rendeletben állapítja meg
és a Koordináló Szerv szedi be. A fenti válto-
zások miatt módosítani kellett az önkormányzat
és a közszolgáltató közötti szerzõdést és a vonat-
kozó helyi rendeletet. 
A hulladékgazdálkodásban a törvény elõírásai
szerint az a cég, amely közszolgáltatást végez,
nem végezhet más jellegû tevékenységet. 2016.
augusztus 1-tõl a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft-bõl kivált a közszolgáltatási ágazat
és jogutódként Szegedi Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. néven folytatja mûködését.

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a Zákányszéki Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Zákányszéki Sport-
csarnok valamint Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsõde épületeinek energetikai korsze-
rûsítésére. A pályázat összköltsége bruttó
200.000.000,-Ft.

Zákányszék Község Önkormányzata 2003-ban a
Kossuth utcában öt db költségalapú bérlakást
épített pályázati támogatással, amelyre 20 éves
fenntartási kötelezettsége van. A bérlakások bér-
leti díjaiból befolyt összeget a támogatási szerzõ-
dés szerint egy elkülönített bankszámlán kell ke-
zelni és bérlakások felújítására, illetve új bér-
lakások építésére lehet fordítani. A testület dön-
tött a lakások nyílászáróinak és a faszerkezetek
külsõ mázolásáról, a homlokzati hõszigetelésrõl
és nemesvakolattal borításáról. Döntés született
az Önkormányzat tulajdonát képezõ Zákányszék
0197/16 hrsz-ú ingatlan (a volt Putyi tejcsarnok)
fõépületének felújításáról is.

Önkormányzatunk önállóan nem képes megte-
remteni valamennyi alapfeladata ellátásának
szakmai és pénzügyi feltételét, a Képviselõ-testü-
let a továbbiakban is a már meglévõ társulások-
ban, illetve együttmûködések keretében látja
célszerûnek elláttatni egyes feladatait. A Homok-
háti Kistérség Többcélú Társulása, a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása,
a Homokháti Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társu-
lása, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás, a Mórahalom-Zákányszék Szennyvízel-
vezetési és Szennyvíztisztítási Társulása, a
Mórahalom és Térsége Ivóvízminõség-javító Ön-
kormányzati Társulás beszámolt tevékenységé-
rõl. Megállapításra került, hogy a megállapodá-
sokban rögzített célok megvalósultak. A Képvise-
lõ-testület megköszönte a társult önkormány-
zatok, a társulási szervek, az abban foglalkozta-
tottak együttmûködését, tevékenységét.

A településen lévõ önkormányzati feladatellá-
tást végzõ intézmények: az I. és a II. számú
Háziorvosi Körzet, a Zákányszéki Körzeti Fogá-
szat, a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõ-
de, a Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár
szintén beszámoltak tevékenységükrõl, illetve az
állam fenntartásában lévõ Zákányszéki Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola is tájékozta-
tást adott mûködésérõl. A Képviselõ-testület kö-
szönetét fejezi ki valamennyi intézmény dolgozó-
inak elmúlt idõszakban végzett tevékenységü-
kért.

Döntés született arról, hogy a Zákányszéki Manó-
kert Óvoda és Bölcsõdében a 2016/2017-es óvo-
dai nevelési évben induló óvodai csoportok
nem az eddig megszokott vegyes korcsoportos
bontásban kerülnek megszervezésre, hanem le-
hetõség szerint „tiszta” korcsoportban. 
A Bölcsõdei intézmény magas mûködési költsé-
gére tekintettel felmerült, hogy a szolgáltatásért
gondozási térítési díjat fizessenek az igénybeve-
võk. A téma alapos vizsgálata után a Képviselõ-
testület úgy döntött, hogy a kisgyermekes szülõk
segítése és támogatása érdekében gondozási
térítési díj bevezetésére nem kerül sor.

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényural-
mi rendszerekhez köthetõ elnevezések tilalmá-
val összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXVII. törvény alapján közterület, illetve közin-
tézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartá-
sában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét, amely a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján a Zá-
kányszéken lévõ „Úttörõ” utca megnevezés
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által a
„nem javasolt” kategóriába tartozik. A MTA
MTA BTK-T/1833-8-1/2012. számú állásfoglalása
szerint az „Úttörõ” kifejezés az alábbi indokok
alapján nem javasolt: „A kifejezés közterület vagy
közintézmény neveként a Magyar Úttörõk Szövet-
ségének egykori tagjára vonatkozik. A Magyar Út-
törõk Szövetségének legfontosabb feladata az is-
kolás gyermekek kommunista ideológia szerinti

nevelése, valamint a DISZ (Dolgozó Ifjúság Szö-
vetsége), illetve 1957-tõl a KISZ (Kommunista If-
júsági Szövetség) tagságra történõ felkészítés
volt. E két utóbbi szervezet az önkényuralmi po-
litikai rendszerben meghatározó szereppel bíró
kommunista párt (Magyar Dolgozók Pártja,
majd Magyar Szocialista Munkáspárt) ifjúsági
szervezete volt. Mivel a kifejezés a kommunista
diktatúrára, így XX. századi önkényuralmi rend-
szerre közvetlenül utal, közterület vagy közintéz-
mény neveként nem használható.”

Az utca nevének megváltoztatása érdekében in-
tézkedni szükséges, viszont a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választás
kitûzésétõl a szavazás napjáig nem lehet szava-
zókör határát és sorszámát, továbbá település
határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és -
ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás sze-
rinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi szá-
mot megváltoztatni. 

A népszavazás után a testület napirend-
re tûzi az utcanév megváltoztatását, ezt
megelõzõen az utcában lakó érintettek-
kel egyeztetésre kerül sor.

A Képviselõ-testület kitüntetõ címekrõl, elisme-
résekrõl is döntött, amelyek a XXII. Falunapon
ünnepélyes keretek között kerültek átadásra.
„Zákányszék Község Díszpolgára” kitünte-
tõ címet a településen végzett társadalmi és
gasztronómiai tevékenysége elismeréseképpen
Fõdi Józsefnek ítélte oda. A Képviselõ-testület
„Zákányszékért” díjjal ismerte el Paraginé
Tóth Edina könyvtáros és Dr. Janes Zoltán plébá-
nos tevékenységét. 

A testület a kitüntetõ címek mellett Elismerõ
Oklevelekkel történõ elismerésekrõl is dön-
tött:
- az Ifjúsági Önkormányzat polgármestere Bol-
dog Anna Fanni, és képviselõi - Daka Bettina Ale-
xandra, Makra Márta, Tanács Imola, Tanács Gá-
bor - a 2012-2016-os ciklusban végzett tevékeny-
ségért,
- Haskó István, a Hajdújárási Helyi Közösség volt
vezetõje a testvértelepülési kapcsolatok létreho-
zásában végzett munkájáért,
- Frank Ferenc társadalmi és gasztronómiai
(böllérnap), hagyományõrzõ tevékenységéért,
- Ábrahám F. Antalné kulturális, hagyományõrzõ
tevékenységének elismeréseként,
- Tanács Gábor István köztisztviselõt az önkor-
mányzatnál végzett eddigi kiemelkedõ munkája
elismeréseképpen elismerõ oklevelet kapott.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további si-
keres munkájukhoz jó egészséget kívá-
nunk!

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megte-
kinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
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NÉPSZAVAZÁS 2016.
A köztársasági elnök 233/2016. (VII.5.) KE hatá-
rozatával országos népszavazás idõpontjának ki-
tûzésérõl döntött, 2016. október 2. napjára (va-
sárnap) a következõ kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország-
gyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarország-
ra történõ kötelezõ betelepítését?”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak
alapján a Helyi Választási Iroda Választási Infor-
mációs Szolgálatot mûködtet, amelyet nyilvános-
ságra kell hozni.

A Helyi Választási Iroda vezetõje: Gárgyán István
jegyzõ

A Helyi Választási Iroda vezetõjének helyettese:
Pálffyné Papp Ibolya ügyintézõ

A Helyi Választási Iroda címe: 6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.

Telefon: +36/30 606 2376

E-mail: jegyzo@zakanyszek.hu

A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvé-
telükrõl a Nemzeti Választási Irodától 2016. au-
gusztus 15-ig értesítést kaptak, amelyben a leg-
fontosabb tudnivalókról értesültek.
A népszavazással kapcsolatos további tájékozta-
tást országosan a sajtóból, rádióból, televízió-
ból, a Nemzeti Választási Iroda honlapján a
www.valasztas.hu oldalról, helyben a Zákány-

széki Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, illet-
ve a település honlapján a http://zakanyszek.hu
oldalon lévõ hirdetményekbõl kaphatnak. A He-
lyi Választási Irodában személyesen vagy a
+36/30 606 2376-os telefonszámon is kérhetõ
felvilágosítás.

Felhívom a figyelmet, hogy érvényes okmá-
nyok bemutatása nélkül a választójog gya-
korlására nincs lehetõség, enélkül a szava-
zatszámláló bizottság tagjai nem engedhe-
tik meg a szavazást. Kérek mindenkit, hogy
a fentiek alapján mielõbb vizsgálja meg ok-
mányai érvényességét!

Gárgyán István
HVI vezetõ

KÖZMEGHALLGATÁS

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2016. október 27-én (csütörtökön)
16 órai kezdettel tartja közmeghallgatással
egybekötött ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Mûvelõdési Ház nagyterme
(Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.)

Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni
elképzeléseit és közösen megoldást találni a
felmerülõ problémákra. Amennyiben olyan
kérdése, észrevétele van, amirõl szeretne bõvebb
tájékoztatást kapni, akkor kérem, elõre jelezze a
polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címen. 

A közmeghallgatást követõen tisztelettel várom
Önöket egy kötetlen beszélgetésre!

Matuszka Antal
polgármester

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk minden meglévõ
és új partnerünket legújabb telephelyünkön is
Szegeden, a METRO mellett.

TAKARMÁNY-
ALAPANYAGOK FORGALAMZÁSA:

-CGF
-szójadara
-napraforgódara
-takarmánykiegészítõk 
(takarmánymész, -só, -szódabikarbóna)
-tejpótlótápszerek

ÕSZI KALÁSZOS VETÕMAGOK MÁR ELÕRENDELHETÕK! (BÚZA, ÁRPA, ZAB, TRITIKÁLÉ, LUCERNA)

TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS

6791 SZEGED-KISKUNDOROZSMA
Kettõshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130 

TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS

(METRO mellett)
6728 SZEGED
II. ker hrsz. 01404/3
Telefon: +36-62/556-130

ÁLLATTENYÉSZTÉSI
SZAKÁRUHÁZ

6728 SZEGED
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
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Az egyik legrégebbi ünnepünk, Szent István ki-
rály napja elõtt egy héttel volt településünkön a
XXII. Falunap. Délelõtt a szokásos idõben, a
Szentháromság templomban Dr. Janes Zoltán
plébános celebrálta az ünnepi szentmisét, ami
után lovas fogatok vitték körbe a faluban az ün-
neplõket. A Mûvelõdési Házban 11 órakor kezdõ-
dött a hivatalos program, ahol Matuszka Antal
polgármester, majd B. Nagy László országgyûlési
képviselõ mondott ünnepi köszöntõt. Ezt követõ-
en - a hagyományoknak megfelelõen - kitünteté-
sek átadására, majd pedig a jubiláló házaspárok
köszöntésére került sor.
Zákányszék Község Önkormányzata minden év-
ben elismerését fejezi ki azoknak a személyek-
nek, akik a település közösségi életében kiemel-
kedõ szerepet vállalnak, tevékenységükkel nagy-
ban hozzájárulnak Zákányszék fejlõdéséhez.
Ebben az évben újabb kitüntetettel bõvült a köz-
ség díszpolgárainak köre.
Fõdi József egyéni vállalkozónak a Községi
Képviselõ-testület a "Zákányszék Község
Díszpolgára" kitüntetõ címet a településen
végzett társadalmi és gasztronómiai tevékenysé-
ge elismeréseképpen ítélte oda.
A kitüntetett a településen élelmiszerboltot és
húsfüstölõt üzemeltet, tagja a helyi Polgárõr Cso-
portnak és a Zákányszéki Gazdálkodók Vállalko-
zók Klubjának. Közel három cikluson keresztül
önkormányzati képviselõként és bizottsági el-
nökként is tevékenykedett. 2011-ben "Zákány-
székért" díjjal ismerték el törekvéseit.
Fõdi József komoly szaktudással és kiváló érzék-
kel irányítja a Zákányszéki Böllérnapokon a böl-
lércsapatok munkáját, valamint a települési ren-
dezvényeken a gasztronómiához kapcsolódó
programokat. Elévülhetetlen érdemeket szerzett
a helyi ízek megteremtésében, formálásában,
megismertetésében.

A község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
"Zákányszékért" díjjal ismerte el Paraginé

Tóth Edina könyvtáros és Dr. Janes Zoltán plébá-
nos tevékenységét.
Paraginé Tóth Edina nemcsak a könyvtárat ve-
zeti, részt vesz az általános iskola oktató-nevelõ
munkájában is. Két ciklusban a Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagja volt.
Két éve az olvasók szavazatai alapján
Tündérkönyvtáros oklevelet vett át Budapesten.
Aktívan részt vesz a település közéletében is. A
ZakaHom-e Egyesület tagjaként fontos számára
a települési marketing, a helyi média, tagja a he-
lyi újságok szerkesztõbizottságának.
A Képviselõ-testület Paraginé Tóth Edinának a te-
lepülésen végzett kimagasló közéleti és kulturá-
lis tevékenysége elismeréseként adományozta a
díjat.
Dr. Janes Zoltán munkájára az energikusság,
elkötelezettség és közvetlenség a legjellemzõbb.
Viszonylag rövid zákányszéki szolgálata alatt irá-
nyításával sor került a plébánia felújítására, or-
gonavásárlásra, harang felújításra, oltár- és
templomszépítésre. Hagyományteremtõ jelleggel
katolikus bált szervezett, melynek bevétele szin-
tén az egyházközség beruházásainak megvalósí-
tását segítette.
A Képviselõ-testület Dr. Janes Zoltán plébános-
nak kimagasló tevékenysége elismeréseként ado-
mányozta a "Zákányszékért" díjat.

A kitüntetõ címeken túl "Elismerõ Oklevelek"
átadására is sor került.
Zákányszék Község Képviselõ-testülete a 2012-
2016-os ciklusban mûködõ Ifjúsági Önkor-
mányzat polgármesterének és képviselõi-
nek a zákányszéki ifjúságért végzett kulturális,
sport és szabadidõs tevékenység szervezésének
elismeréseképpen ítélte oda az Oklevelet. A lekö-
szönõ Boldog Anna Fanni volt ifjúsági polgár-
mester, valamint Daka Bettina Alexandra, Makra
Márta, Tanács Imola és Tanács Gábor volt ifjúsá-
gi képviselõk vették át az elismerést, melyet a
kulturális és sportrendezvények, valamint a fel-

nõttek munkáját segítõ ötletbörze szervezéséért
kaptak.
Ábrahám F. Antalné (Tanács Gizella)-nak a te-
lepülésen végzett kulturális, hagyományõrzõ te-
vékenysége elismeréseképpen adományozta a
Képviselõ-testület az Elismerõ Oklevelet.
Ábrahámné nyugdíjazása után bekapcsolódott a
helyi nyugdíjas klubéletbe és írogatni kezdett.
Mûveit szívesen megosztja közönségével. Ír az
élet minden területérõl, mondandóját versekbe,
történetekbe, kisebb jelenetekbe foglalja, mind-
ezt amatõr módon, de mindenki számára érthe-
tõen. 2016-ban a nyugdíjas “Ki mit tud?” orszá-
gos döntõjén ezüst fokozatot ért el versével, jele-
nete szintén díjazásra került. Aktív szereplõje a
falu és a térség rendezvényeinek.
Frank Ferenc nyugdíjas gazdálkodó a települé-
sen végzett társadalmi és gasztronómiai, hagyo-
mányõrzõ tevékenysége elismeréseképpen ka-
pott Elismerõ Oklevelet. A Zákányszéki Böl-
lérnap megrendezésében 13 éve közremûködõ,
a sertést felajánló gazdák között szerepel.
Haskó István a Hajdújárási Helyi Közösség volt
vezetõje munkáját a Képviselõ-testület Elisme-
rõ Oklevéllel köszönte meg. A testvértelepülési
kapcsolatok létrehozásában, tartalommal való
feltöltésében kimagasló érdemeket szerzett Has-
kó István. A megállapodás 2011. március 15-én
ünnepélyes keretek között jött létre Hajdújárá-
son. Ezt követõen önkormányzati, kulturális és
sportrendezvények közös megrendezésére került
sor, legyen az Szüreti Fesztivál Hajdújáráson vagy
Szilveszteri Teremkupa Zákányszéken. Bemutat-
kozhattak az amatõr mûvészeti csoportok mind-
két településen a Szomszédoló keretében. Az öt
éves évfordulón, 2016. március 15-én a helyi Ke-
gyeleti Parkban Hajdújárással és Borszékkel kö-
zösen harangláb avatásra került sor.
Tanács Gábor köztisztviselõ, vezetõ tanácsos ré-
szére kiemelkedõ munkája elismeréseképpen a
Képviselõ-testület Elismerõ  Oklevelet ado-
mányozott. Tevékenysége a Zákányszéki
Teleházban kezdõdött, majd 2011-tõl a Polgár-
mesteri Hivatalban folytatódott, 2013-tól kineve-
zett köztisztviselõként. Feladata a testületi anya-
gok elõkészítése, jegyzõkönyvek írása, az ifjúsági
és civil szervezetek segítése, valamint a pályázati
feladatok ellátása is. Munkáját minden területen
az alaposság, pontosság, precizitás jellemzi.

A díjak, elismerések átadása után nagyon szép
pillanatoknak voltak tanúi az ünnepség résztve-
või: Matuszka Antal polgármester köszöntötte a
60, illetve 50 éve házasságot kötött párokat, akik-
nek életútja példaértékû a közösség valamennyi
tagja elõtt.

A XXII. FALUNAPON TÖRTÉNT
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60 éve kötött házasságot: 
Kéri Miklós és Makra Erzsébet, valamint
Lázár Dezsõ és Hódi Emília.
50 éve kötött házasságot: 
Hajdú Imre és Ördög Ilona,
Kovács-Tanács István és Ördög Mária,
Makra Jenõ és Bozsó Ilona,
Papp Vince és Masa Etelka,
Savanya Sándor és Fodor Mária, valamint
Vér Ferenc és Német Ilona.

A Falunap délutánján a Lengyel téri színpadon
zajlott le annak a 39 fiatalnak a köszöntése, akik
ebben az évben váltak vagy válnak nagykorúvá. A
18 éveseket a szegedi Suhancok Táncegyüttes
mûsorával, Matuszka Antal polgármester pedig

emléklappal és egy szál virággal köszöntötte.
A kitüntetettek mellett szólni kell arról is, hogy a
nagyon színvonalas délelõtti programban fel-
lépett a Zákányszéki Parasztkórus - Pálnik
András vezényletével -, valamint verset mondott
Daka Zsófia és Tanács Dezsõné.
A Mûvelõdési Házban a program Vass Károly
amatõr fotós zákányszéki természet- és tájképeit
bemutató kiállításának megtekintésével folytató-
dott. A kiállítást Deme Józsefné nyugalmazott
iskolaigazgató, Zákányszék község díszpolgára
nyitotta meg.
Délután a falunapi rendezvények helyszíne a
Lengyel tér volt, ahol a közös fõzésé, játéké,
szórakozásé, vetélkedésé volt a fõszerep, a
Vásártéren pedig lovasbemutatóban lehetett

gyönyörködni. Este színvonalas koncertet adott a
Molnár Dixieland Band, majd utcabálon rophat-
ta a táncot, aki az egész napos színes kavalkád-
ban még nem fáradt volna el.
Elismeréssel kell szólni azokról az önzetlen
segítõkrõl is, akik a hagyományos falunapi
véradáson részt vettek, köszönjük! A falunap
megvalósításához az idei évben is sok támogatást
kapott az önkormányzat. Köszönjük a magán-
személyeknek és vállalkozásoknak, hogy
adományaikkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez! 
Gratulálunk a kitüntetetteknek, további sikeres
munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Tanács Klára

GYÉMÁNTOKLEVÉL

Kazi Istvánné Cserép Ibolya 1937. március
13-án született Budapesten.  A nyugalmazott zá-
kányszéki tanítónõ általános iskolai tanulmánya-
it Budapesten - pontosabban Pestszentimrén -
kezdte 1943 õszén, majd a háború miatt Pestrõl
Algyõre menekültek rokonaikhoz. Több hónap
kihagyás után itt folytatta a 2-4. osztályt. Ezt kö-
vetõen költöztek Szegedre, ahol a Juhász Gyula
utcai Református Általános Iskolába járt 7. osztá-
lyig, a 8. osztályt már a Mérey utcai Általános Is-
kolában fejezte be. Ezután jelentkezett a
Keméndy Nándorné Tanítõképzõbe, ahol diplo-
máját 1956. július 2-án vehette át.  Gyakorló évét
1955. július 1-jén kezdte el Zákányszéken a Bo-
gárzói iskolában. Itt 1964. augusztus 1-ig dolgo-
zott, majd saját kérésére a zákányszéki belterü-
leti Általános Iskolába került (családalapítás mi-
att), ahonnan 37 év után, 1992-ben ment nyug-
díjba.

„Kazi Istvánné Cserép Ibolya tanítónõnek, aki
a Keméndy Nándorné Tanítóképzõben 1956.
év július hó 2. napján HATVAN ÉVE szerzett ok-
levele alapján közmegbecsülésre méltóan tel-
jesítette hivatását, elismerésül ezt a
GYÉMÁNTOKLEVELET adja ki a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Kar” – olvasható az oklevélben, melyet 2016.
szeptember 3-án, ünnepélyes keretek között ve-
hetett át Szegeden. 

Szívbõl gratulálunk  a „fényes” oklevélhez!
További aktív, szép nyugdíjas éveket és jó egész-
séget kívánunk!

Szerkesztõség

CSONGRÁD MEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT

Augusztus 20-án idén is átadták a Csongrád Megyei Közgyûlés elismeréseit
Ópusztaszeren. A Csongrád Megye Közigazgatásáért díjat Gárgyán István,
Zákányszék község jegyzõje vehette át. 
Gratulálunk, és lelkiismeretes munkájához további elszántságot és szak-
mai sikereket kívánunk jegyzõ úrnak!
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A hosszú, ám valahogy mindig rövidnek tûnõ
nyári szünet ismét véget ért. A „közvélemény-
kutatás” alapján a legtöbb diáknak sok szép él-
ményben volt része a vakáció alatt. 

Néhány gondolat arról, mi is jó a vakációban:
„Azért jó a vakáció, mert lehet kirándulni a
természetben. Sokáig lehet tévézni és fent ma-
radni. Sokat lehet bulizni. Sokat lehet játsza-
ni!” „Többet lehet pihenni.” „Nem kell tanulni.
Barátokhoz el lehet menni, ott lehet aludni.”
„Lehet táborba menni!” „Sokat lehet strandol-
ni!”„A vakációban az a jó, hogy kikapcsolódás,
nyaralás a családdal, táborral. …és ha ezért a
kirándulásért meg kell dolgozni.”

Azért az iskolának is lehet örülni, ott is sok jó do-
log történik – még ha ezzel minden tanuló nem
is ért  egyet:
„Az iskolában jó az Alapítványi est.”„Többet
vagyunk a barátokkal. Vannak érdekes órák!”
A suliban jó a sulidiszkó!” „Sok érdekes dolog-
ról tanulunk!”„Az iskolában az a jó, hogy ta-
lálkozunk az osztálytársakkal, barátokkal!

Nem unatkozunk! Suliba járni klassz, mert le-
het új dolgokat tanulni! Az iskola egy klassz
hely!”

Táborokról, nyári programokról…röviden:
A nyár folyamán többféle táborban, többféle
programon vehettek részt tanulóink.
Idén nyáron is volt úszótanfolyam és három ta-
nulónk vehetett részt sikeres pályázatának kö-
szönhetõen a nagycenki Széchenyi történelmi tá-
borban.
A helyi Sportcsarnokban július 4-8. között sport
táborban, 11-15. között pedig Üllésen citeratá-
borban tölthettek el egy hetet a jelentkezõ gyere-
kek.
Idén júliusban ismét megnézhették a Forma-1
kedvelõi a magyar futam szabadedzését a
Hungaroringen.  Augusztus elején lovastábor volt
Balástyán, és augusztus közepétõl pedig
Fonyódligeten, az Erzsébet táborban nyaralt 40
tanulónk.
Az élménybeszámolókat a következõ lapszámban
olvashatják majd.
Köszönjük Mindenkinek - pedagógusoknak és

szülõknek egyaránt -, hogy lehetõvé tették és se-
gítették a gyerekek nyári táborozását!

Fontos dátumok:

Szeptember 30. Diáksportnap
Október 15. (szombat) Nevelõtesti értekezlet –
tanítás nem lesz
Október 17-21. Iskolai egészséghét (Minden
zöldség- és gyümölcsfelajánlást köszönettel foga-
dunk!)
Október 21. Ünnepi megemlékezés az 1956-os
eseményekrõl

“Nincs hatalmasabb erõ, mint a tudás: a
tudással felfegyverzett ember legyõzhe-

tetlen.” (Gorkij)

Eredményes és jó hangulatú munkát, sikeres
tanévet kívánunk Mindenkinek!

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

ISKOLAI HÍREK

ANGOL TÁBOR ZÁKÁNYSZÉKEN

2016. augusztus 22-26-ig angol tábor helyszíne
volt a Mûvelõdési Ház. Az öt napos intenzív, be-
szédközpontú oktatáson zákányszéki, mórahal-
mi és domaszéki általános iskolás életkorú gye-
rekek vettek részt.
Délelõttönként az alsó tagozatosok, délután a fel-
sõsök mélyíthették el az angol nyelvi ismeretei-
ket. A tábor vezetõje Hajnal-Vass Éva, aki már
több mint 10 éve él családjával Angliában. Az ot-
tani oktatási rendszerben szerzett tapasztalatait
angol tábor formájában szerette volna átadni a
zákányszéki gyerekeknek, melyhez a Mûvelõdési
Ház minden támogatást megadott.
Természetesen az öt nap nemcsak folyamatos

tanulásból állt, a játék és az éneklés a tananyag
része volt. Reméljük, a résztvevõ gyerekek az itt
megszerzett ismereteket kamatoztatni tudják, és
jövõre még nagyobb örömmel jönnek az angol
táborba.
Néhány szülõi vélemény:
„Köszönjük a tábort! Élmény volt és várjuk jövõ-
re is!”  Kiss Gergõ anyukája - Kissné Tóth Kamil-
la
"Köszönöm! Noémi ma mondta: olyan jó volt!
Alex nagyon élvezte, jövõre is menne." Meleg
Alex és Noémi anyukája -  Melegné Szûcs Móni-
ka
"Kedves Éva! Gratulálok és köszönöm! Emma

nagyon élvezte, emellett rengeteget
tanult, ami még fontosabb, nagyon
megszerette a nyelvtanulást!“ Nagy
Emma anyukája - Nagy-Jakus Csilla
Az Angol tábor Facebook oldalán az
öt nap alatt készült fotók megtekint-
hetõk!

Hajnal-Vass Éva
oktató

Zombori Istvánné
intézményvezetõ

ELADÓ
Keveset használt bútorok eladók

Zákányszéken! 
Telefon: 06 30 688 8982

DR. MARÓTI EDIT ügyvéd 
Zákányszéken!

Félfogadás: minden csütörtökön:
8.30-10.30-ig

Cím: Zákányszéki Mûvelõdési Ház
Elérhetõség:

Dr. Maróti Edit ügyvéd:
20/9268-943

Dr. Pálfi Edit ügyvédjelölt: 
30/3243-493
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Orvosi ellátás rendje Zákányszéken 2016. õszén

I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy.u.70.Tel.:590-050 és (+36-30-606-2371)
(dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros heteken:
szeptember 26- szeptember 28-ig, október 10-október 15-ig, október 24- október 28-ig, november 07- novem-
ber 11-ig, november 21-november 25-ig, december 05- december 09-ig délután 15 - 16 h-ig is! Szeptember
29. és szeptember 30-án szabadságon van, október 24-október 28-ig pedig helyettesít is!  
II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A.u.38. Tel.:290-509 és ) +36-30-606-2354 és +36-
70-628-7060 mobilon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páratlan het-
eken:  szeptember 19- szeptember 23-ig, szeptember 29-október 07-ig, október 17- október 21-ig, november
02- november 04-ig, november 14-november 18-ig, november 28- december 02-ig délután 15 - 16 h-ig is!
Szeptember 29-én és szeptember 30-án helyettesít is, október 24-október 28-ig pedig szabadságon van!
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-, vasár- és
ünnepnapokon  08:00 - másnap 08:00-ig a Kölcsey utca 2. szám alatt a Mentõállomás épületében.
Segélyhívás: Tel: 104 - ingyenes!
A  2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarend a
18/2015.(VI.29.) számú NGM rendelete,szerint a következõ:
2016. október 15., szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31., hétfõ szabadnap. Ezen pihenõnapon
az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak számító szombaton viszont az ügyelet
16h 00-kor kezdõdik.

Mórahalmi nyílászáró gyártó  
üzemünkbe  keresünk 

mûszaki beállítottságú munkavállalókat, 
kiemelt bérezéssel.

Elõny: Érvényes targoncavezetõi jogosítvány, épületasztalos,
épületlakatos  végzettség, illetve tapasztalat.

Jelentkezni: Fényképes önéletrajzzal az aluprofil@aluprofil.hu e mail
címen lehet.

Apró

Zákányszéken a Kossuth utcában mûködõ
2700 m2-es fóliás kertészet novemberi átadás-
sal, teljes felszereléssel eladó. A fóliával borított
terület 2000 m2, négy darab nagy légterû, erõs
vázú és három 8,5-ös, erõs vázú fóliából áll.
Ezen kívül eladó egy 17x25,5 m-es ikerhajós
fóliaváz bontásra, fóliával együtt. Érdeklõdni:
06 30 299 5891
----------------------------------------------------------
LAKÁS ELADÓ! Zákányszéken 67 m2-es,
2 szobás, nagy nappalis, padlófûtéses lakás
eladó.
Érdeklõdni: 06 30 480 7492

Tisztelt Zákányszéki Szépkorúak!

Szeretettel várjuk Önöket az évente
megrendezésre kerülõ Bálunkra,
melyet az Idõsek Világnapja alka-
lmából szervezünk, immár hagy-
ományként.

A rendezvény idõpontja: 
2016.10.07. péntek, 15.00 óra.

Helyszín: Homokháti Szociális
Központ Étterme, Zákányszék,
Lengyel tér 1.

A részvétel ingyenes.
Finom vacsorával, kedves mûsorral,
zenével, tánccal és tombolasorsolás-
sal várunk minden Zákányszéki
Szépkorút!

A Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézményének

munkatársai
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SZÜLETÉS
Németh Zsoltnak és Kónya Andreának Attila Zsolt

Ádok Alexnek és Romhányi Gabriellának Zita Viktória
Csiszár Tamásnak és Berta Katalinnak Norbert

Papp Gábornak és Godó Gyöngyinek Luca
Kondász Csabának és Tanács Boglárkának Eszter
Kónya Róbertnek és Szûcs Nikolettának Csongor

Magda Szilárdnak és Módra Mariannának Nikolett nevû gyermeke született.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Pintér Péter és Nádas Nikolett, Gábor Gábor és Molnár Mónika,

Veres János és Sulyok Diána Mariann, Lévai Tamás és Simon-Jójárt Erika,
Farkas Tamás és Szekeres Nikoletta Dóra,

Tanács Gábor István és Gyuris Bettina, Hegyesi Gábor és Kovács Mária 
házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

2016.06.22. Bigors Jánosné Tanya 191.

2016.07.10. Szúnyogh Zoltán Tanya 474.

2016.07.21. Gyuris Kálmánné József Attila u. 49.

2016.07.27. Papp Béla Dózsa Gy. u. 20.

2016.08.04. Szabó Istvánné Tanya 50/3.

2016.08.23. Tóth Vilmosné Dózsa Gy. u. 44.

2016.08.24. Ördögh Szilveszterné Tanya 507.

ÜLLÉS VISSZAVÁR
A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár szervezésében második alka-
lommal rendeztünk tábort Üllésen az Erdei Iskolában. 2014-ben citera és
néptánctáborban, az idei évben népmûvészeti táborban vehettek részt a
zákányszékiek mellett üllési, forráskúti és budapesti gyerekek 2016. júli-

us 11-15-ig. Az öt nap tartalmas nyári élményt és sok-sok hasznos isme-
retanyag elsajátítását tette lehetõvé a résztvevõknek.
Néhány gondolat az elõzményekrõl...
Még az év elején a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton nyert tá-

mogatást intézményünk a tábor megvalósítására. Ahhoz, hogy egy öt na-
pos tábor zökkenõmentes legyen, nagyon sok elõmunkálatra van szükség.
Mikor mit egyenek a gyerekek, honnan rendeljük az ebédet, milyen sza-
badidõs foglalkozásokat szervezzünk és mindezt költségtakarékosan old-
juk meg. Nagyon sok gondolkodás, adminisztráció, szervezés és még so-
rolhatnám a teendõket. Ezt a feladatot nagy részben Januj Jánosné Kati
néni vállalta magára. Gózon Éva és Mészáros Vince Budapestrõl érkezett,
hogy a népzene világával megismertesse a gyerekeket, Januj Blanka a ci-
tera oktatás felelõse volt. Horváth Hajnalka és Daka Zsófia önkéntesként
segítették a tábori mindennapokat.
A sok munka és fáradozás megérte, hiszen a gyerekek nagyon jól érezték
magukat. Délelõttönként  citera és népzenétõl volt hangos az Erdei Isko-
la környéke, délután játék, kézmûves foglalkozás és egyéb szabadidõs te-
vékenység várta a gyerekeket. 
Köszönöm valamennyi pedagógusnak és segítõnek a munkáját, akik
hozzájárultak a tábor sikeréhez. Üllés visszavár. Az Erdei Iskola tökéletes
helyszín egy ilyen program megvalósításához. A szállás kényelmes, a
helyszín ideális a zenekarok próbáihoz. Reméljük jövõre is táborozunk
Üllésen.

Zombori Istvánné

Egyedi, saját fotóval ellátott bögrék, kõképeslapok, egyéb
ajándéktárgyak rendelhetõk, akár 1 db is!
Újdonság: A zákányszéki    tem-
plom kõlapon!
Bemutatóhelyünk:
Izabella virágüzlet
Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. sz.

Rendelhet  interneten a 
www.ajandek.tersegmedia.hu oldalon.
Újdonság: Bõvebb felvilágosítás:
30/606-2358  Börcsök Zoltán

Õszi ZakaHom-e programok
• November 10. (csütörtök): Az aratóko-
szorútól a felújított oltár megáldásáig…
18.00 – Szentmise az elhunyt és élõ fehér-
lányokért a templomban.
18.30 – Filmvetítés a könyvtárban: Archív
felvételek az 1990-es évekbõl, aratómisék,
beszélgetések özv. Szabó Antalné Dicsõ Etelkával
(Duna Televízió). A felújított Mária szobor és a
fõoltár megáldása (ZakaHom-e felvétel, 2016).
19.15 –  „Az aratókoszorútól a felújított
oltár megáldásáig” c. kiállítás megnyitója
a könyvtárban (fotók, aratókoszorúk, fafará-
gosok).

• November 15. (kedd): Ismétlõ vetítés
(november 10-én vetített anyag ismétlése)
Helyszín: Könyvtár Idõpont: 17.00 óra
• November 17. (csütörtök): Borszéki úti-
film bemutatása (A ZakaHom-e Egyesület
2016 tavaszán Borszéken forgatott, ebbõl az
anyagból készült a kisfilm.)
Helyszín: Könyvtár Idõpont: 18.00 óra
Vendégünk lesz Mik József polgármester és
Farkas Aladár nyugalmazott tanár Borszékrõl.

• November 22. (kedd): Ismétlõ vetítés
(Borszéki útifilm, a november 17-én vetített
anyag ismétlése)
Helyszín: Könyvtár Idõpont: 17.00 óra

• November 24. (csütörtök): Válogatás
2016. évi felvételeinkbõl
Helyszín: Könyvtár Idõpont: 18.00 óra
Riport Dr. Mester Lajossal, Fõoltár megáldása,
Falunap, Homokháti búcsú, TraktorShow

A programokkal kapcsolatban értdeklõdni
munkaidõben a könyvtárban lehet (62/290-
403).
Szeretettel várjuk õszi programjainkra!

ZakaHom-e Egyesület


